
EDITAL DE CHAMAMENTO 

AUDIÇÃO PARA ALUNOS  

2º ÓPERA ESTÚDIO DA CASA DA CULTURA BRASÍLIA 

A Casa da Cultura Brasília em parceria com a HL Arte e Cultura torna pública a audição para alunos de canto 

lírico, para seleção de alunos do 2º ÓPERA ESTÚDIO DA CASA DA CULTURA BRASÍLIA, projeto de curso de 

capacitação com fomento do FAC (Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal). 

1. O candidato poderá realizar audição presencial no dia 30 de junho de 2022, quinta, a partir de 15:00 na 

Casa da Cultura Brasília (SHCGN 703, bloco H, casa 12 – Asa Norte, Brasília, DF). 

1.1. A banca será formada pelos professores e coordenação do curso. 

1.2. A audição consiste em cantar uma ária de ópera ou uma ária antiga italiana de livre escolha do 

candidato e a ária escolhida deve ser informada na ficha de inscrição. 

1.3. Haverá pianista acompanhador para os candidatos e o candidato deverá levar pelo menos uma cópia 

da ária para o pianista acompanhador. 

2. Para os candidatos que não puderem participar da audição descrita no item 1, haverá a possiblidade de 

concorrer por audição virtual, que consiste na disponibilização de link para um vídeo do candidato. 

2.1. No vídeo, o candidato deverá cantar uma ária de ópera ou uma ária antiga italiana de livre escolha 

com pianista acompanhador. 

2.2. O vídeo será avaliado pelos professores e coordenação do curso. A qualidade do vídeo e forma de 

armazenamento na internet é de inteira responsabilidade do candidato. 

3. Para concorrer, o candidato deve cumprir os seguintes requisitos:  

3.1. Ter no mínimo 18 anos na data da audição;  

3.2. Ter disponibilidade entre os dias 4 de julho a 5 de agosto de 2022 para participar das disciplinas 

oferecidas pelo curso e dos ensaios para as apresentações finais do curso;  

3.3. Ter disponibilidade para as apresentações finais do curso que serão realizadas nos dias 6 e 7 de 

agosto de 2022, no Teatro da Escola de Música de Brasília. 

4. Informações importantes sobre o curso:  

4.1. O curso tem a carga horária total de 96 horas distribuídas entre as disciplinas de técnica vocal, 

preparação de repertório, arte dramática e ópera, todas ministradas na Casa da Cultura Brasília, além 

dos ensaios e apresentações finais.  

4.2. Para obter o certificado, o aluno deverá ter no mínimo 75% de presença nas aulas em grupo e 

participar das duas apresentações finais do curso; 

4.3. O cronograma geral do curso será disponibilizado aos alunos a partir do dia 2 de julho de 2022, assim 

como a marcação de horários das aulas individuais começará a partir desta data. 

4.4. A obra ou conjunto de obras escolhidas para o espetáculo de encerramento serão definidas do curso 

até o dia 20 de julho de 2022. 

4.5. Todas as atividades ofertadas aos alunos selecionados para o curso serão gratuitas. 

5. A inscrição para a audição presencial descrita no item 1 deve ser realizada entre os dias 26 a 29 de junho 

exclusivamente pelo site hl.art.br/audicoes. 

5.1. Para os candidatos que preferirem participar por audição virtual conforme descrita no item 2, o 

formulário de inscrição estará disponível até o dia 30 de junho de 2022. 

6. O resultado será publicado no dia 02 de julho de 2022 no site hl.art.br/audicoes. 

6.1. Serão selecionados no mínimo 15 alunos para o curso.  

 

Para outras informações: contato@hl.art.br 
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